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Hoe loopt het?
,,Het gaat goed. Beter zelfs
dan voorgaande jaren. We
hebben nog een paar weken
te gaan in december en in die
weken hebben we nog veel te
doen. Maar gezien de marktsituatie acht ik de kans reëeÍ
dat we leeg verkocht zÍjn met
kerst."
Waar

wijt u die positieve

verkoop aan?
,,De geluiden in de markt zijn
over het algemeen dit jaar
positief, maar de najaarshan-

del loopt opvallend goed ín
verhouding tot voorgaande
jaren. Misschien dat de droge
zomer daar mede de oorzaak
van is. tr zijn natuurlijk veel
planten kapot gegaan afgelopen zomer. Bij nij in de tuin is
denk ik wel 500/o dood gegaan.
Dat zal bij veel particulieren
niet anders zijn. Mensen zullen
dat toch gaan vervangen."

HeeÍt u op de kwekerij problemen gehad deze zomer?
,,00k teelttechnisch was het een
lastige zomer. Voor het water
geven gebruiken wij opvangwater van de kas en oppervlaktewatet. Het opvangwater was al
snel op, waardoor je aangewezen bent op oppervlaktewatet.
Maar wat ik lastiger vond, was
de impact die de droogte en
ook de felle instraling had op
bijv oorb eeld de gewasbescherming. Een bespuiting uitvoeren
kon yaak niet, omdat het gelijk
tot bijvoorbeeld bladverbranding
leidt. Maar ook de biologische
gewasbescher ming w erkte deze
zomer anders dan andere jaren."

Kunt u veel biologisch oplos-

heden. Daarnaast merken we
dat we nog steeds stappen of
stapjes kunnen maken. le leert
steeds beter hoe yaak je iets in
moet zetten en wat het goede
moment is."
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Wordt het helemaal

BEDRUT

biologisch?
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,,lk denk wel dat we op dat

PTAATS

gebied ons steeds verder zul-

Boskoop

Ien ontwikkelen, maar er zijn
momenteel nog een aantal pro-

SORTIMENT

blemen die we biologisch niet
kunnen oplossen. Cycaden zijn
daar een voorbeeld van. Daar
rnoet ik nog chemie voor inzetten. Maar dat doe ik natuurlijk
liever niet. Wanl de chemie
werkt niet alÍeen op plaaginsecten, maar heeÍt ook impact

OPPTRVIAKTE

je

sen?

op

,,Momenteel doe ik 70-800/o van
de ziekte- en plaagbestrijding
biologisch. Het varieert wel
een beetje per jaar, mede door
onder and ere weersomstandig-

probeer deze probleemplagen
ook terug te koppelen naar
toeleveranciers en ik hoop dat
het in de toekomst resulteert in

Skimmia

1,2 ha containerteelt

biologísche bestrryders. Ik

oplossingen."
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